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Voorstel voor een richtlijn 

Artikel 1 – alinea 1 – punt 3 

Richtlijn 2012/27/EU 

Artikel 7 

 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement 

Artikel 7 Artikel 7 

Verplichting tot energiebesparing Verplichting tot energiebesparing 

1. De lidstaten moeten een 

cumulatieve besparing op het 

eindenergieverbruik bereiken die minstens 

gelijk is aan: 

1. De lidstaten moeten een 

cumulatieve besparing op het 

eindenergieverbruik bereiken die minstens 

gelijk is aan: 

(a) nieuwe besparingen die elk jaar 

tussen 1 januari 2014 en 31 december 2020 

1,5 % bedragen van het gemiddelde van de 

jaarlijkse energieverkoop aan eindafnemers 

per volume gedurende de meest recente 

periode van drie jaar voorafgaand aan 1 

januari 2013; 

(a) nieuwe besparingen die elk jaar 

tussen 1 januari 2014 en 31 december 2020 

1,5 % bedragen van het gemiddelde van de 

jaarlijkse energieverkoop aan eindafnemers 

per volume gedurende de meest recente 

periode van drie jaar voorafgaand aan 1 

januari 2013; 

(b) nieuwe besparingen die elk jaar 

tussen 1 januari 2021 en 31 december 2030 

1,5 % bedragen van het gemiddelde van de 

jaarlijkse energieverkoop aan eindafnemers 

per volume gedurende de meest recente 

periode van drie jaar voorafgaand aan 

1 januari 2019; 

(b) nieuwe besparingen die elk jaar 

tussen 1 januari 2021 en 31 december 2030 

minstens 1,5 % bedragen van het 

gemiddelde van de jaarlijkse 

energieverkoop aan eindafnemers per 

volume gedurende de meest recente 

periode van vier jaar voorafgaand aan 

1 januari 2019; 

De lidstaten moeten gedurende tien jaar na 

2030 nieuwe jaarlijkse besparingen van 

1,5 % per jaar blijven behalen, tenzij de 

Commissie in haar evaluatie van 2027 en 

om de tien jaar daarna tot de conclusie 

komt dat dit niet nodig is om de energie- en 

De lidstaten moeten gedurende tien jaar na 

2030 nieuwe jaarlijkse besparingen van 

1,5 % per jaar blijven behalen, tenzij de 

Commissie in haar evaluatie van 2027 en 

om de tien jaar daarna tot de conclusie 

komt dat dit niet nodig is om de energie- en 
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klimaatdoelstellingen van de Unie voor 

2050 te halen. 

klimaatdoelstellingen van de Unie voor 

2050 te halen. 

Voor de toepassing van het bepaalde 

onder b), en onverminderd leden 2 en 3, 

mogen de lidstaten alleen die 

energiebesparingen meetellen die 

voortvloeien uit nieuwe beleidsmaatregelen 

die na 31 december 2020 zijn ingevoerd of 

beleidsmaatregelen die tijdens de periode 

van 1 januari 2014 tot en met 31 

december 2020 zijn ingevoerd, op 

voorwaarde dat kan worden aangetoond dat 

die maatregelen resulteren in individuele 

acties die worden ondernomen na 31 

december 2020 en een besparing 

opleveren. 

De vereiste besparingen voor de onder b) 

bedoelde periode zijn cumulatief en 

komen bovenop de vereiste besparingen 

voor de onder a) bedoelde periode, net als 

alle overige perioden na 2030. Hiertoe, en 

onverminderd leden 2 en 3, mogen de 

lidstaten energiebesparingen meetellen die 

voortvloeien uit nieuwe beleidsmaatregelen 

die na 31 december 2020 zijn ingevoerd of 

daarvóór, op voorwaarde dat kan worden 

aangetoond dat die maatregelen resulteren 

in nieuwe individuele acties die worden 

ondernomen na 31 december 2020 en een 

nieuwe besparing opleveren. De lidstaten 

mogen ook besparingen meetellen van 

individuele acties die in voorkomend geval 

worden ondernomen tussen 1 januari 

2014 en 31 december 2020, op 

voorwaarde dat deze verifieerbare 

energiebesparingen na 2020 blijven 

opleveren. 

De verkoop van energie, per volume, die 

gebruikt wordt voor vervoer, mag geheel 

of gedeeltelijk buiten de berekening 

blijven. 

Enkel voor de toepassing van de onder a) 

bedoelde periode mag de verkoop van 

energie, per volume, die gebruikt wordt 

voor vervoer, geheel of gedeeltelijk buiten 

de berekening blijven. 

 De verkoop van energie die gebruikt 

wordt voor vervoer, met uitzondering van 

brandstof die gebruikt wordt voor de 

internationale luchtvaart en scheepvaart, 

voor het vervoer per spoor, voor stads- en 

regionale bussen, en voor touringcars, en 

"alternatieve" vervoersbrandstoffen 

[zoals bedoeld in Richtlijn 2014/94/EU], 

wordt volledig meegeteld in de 

berekeningen voor de onder b) bedoelde 

periode. 

De lidstaten mogen beslissen hoe de 

berekende hoeveelheid nieuwe besparingen 

wordt gespreid over elke onder a) en b) 

vermelde periode, op voorwaarde dat de 

vereiste totale cumulatieve besparingen aan 

het einde van elke periode worden bereikt.  

De lidstaten mogen beslissen hoe de 

berekende hoeveelheid nieuwe besparingen 

wordt gespreid over elke onder a) en b) 

vermelde periode, op voorwaarde dat de 

vereiste totale cumulatieve besparingen aan 

het einde van elke periode worden bereikt.  

2. Onverminderd lid 3, kan elke 2. Onverminderd lid 3, kan elke 
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lidstaat: lidstaat: 

(a) de bij lid 1, onder a), 

voorgeschreven berekening uitvoeren met 

waarden van 1 % in 2014 en 2015; 1,25 % 

in 2016 en 2017; en 1,5 % in 2018, 2019 

en 2020; 

(a) de bij lid 1, onder a), 

voorgeschreven berekening uitvoeren met 

waarden van 1 % in 2014 en 2015; 1,25 % 

in 2016 en 2017; en 1,5 % in 2018, 2019 

en 2020; 

(b) de verkoop, per volume, van de 

energie die gebruikt wordt in de industriële 

activiteiten die in bijlage I bij Richtlijn 

2003/87/EG zijn vermeld, geheel of 

gedeeltelijk buiten de berekening houden; 

(b) de verkoop, per volume, van de 

energie die gebruikt wordt in de industriële 

activiteiten die in bijlage I bij Richtlijn 

2003/87/EG zijn vermeld, geheel of 

gedeeltelijk buiten de berekening houden; 

(c) toestaan dat energiebesparingen die 

gerealiseerd zijn in de sectoren omzetting, 

distributie en transmissie van energie, met 

inbegrip van infrastructuur voor efficiënte 

stadsverwarming en -koeling, en die 

voortvloeien uit de naleving van de 

voorschriften van artikel 14, lid 4, artikel 

14, lid 5, onder b), en artikel 15, leden 1 tot 

en met 6 en lid 9, worden meegenomen bij 

de berekening van de energiebesparingen 

die vereist zijn uit hoofde van lid 1; 

(c) toestaan dat energiebesparingen die 

gerealiseerd zijn in de sectoren omzetting, 

distributie en transmissie van energie, met 

inbegrip van infrastructuur voor efficiënte 

stadsverwarming en -koeling, en die 

voortvloeien uit de naleving van de 

voorschriften van artikel 14, lid 4, 

artikel 14, lid 5, onder b), en artikel 15, 

leden 1 tot en met 6 en lid 9, worden 

meegenomen bij de berekening van de 

energiebesparingen die vereist zijn uit 

hoofde van lid 1, onder a) en b); 

(d) besparingen die voortvloeien uit 

afzonderlijke maatregelen die voor het 

eerst zijn uitgevoerd na 31 december 2008 

en die in 2020 en daarna nog steeds een 

effect hebben, en die meetbaar en 

verifieerbaar zijn, meenemen bij de 

berekening van de in lid 1 vermelde 

energiebesparingen; en 

(d) besparingen die voortvloeien uit 

afzonderlijke maatregelen die voor het 

eerst zijn uitgevoerd na 31 december 2008 

en die in 2020 en daarna nog steeds een 

effect hebben, en die meetbaar en 

verifieerbaar zijn, meenemen bij de 

berekening van de in lid 1, onder a), 

vermelde energiebesparingen; en 

(e) de verifieerbare hoeveelheid 

energie die op of in gebouwen wordt 

opgewekt voor eigen gebruik als gevolg 

van beleidsmaatregelen ter bevordering 

van nieuwe installaties van hernieuwbare 

energietechnologieën, uitsluiten van de 

berekening van de in lid 1 vermelde 

energiebesparingseis.  

 

 (e bis) de verkoop van energie die 

gebruikt wordt voor vervoer, geheel of 

gedeeltelijk uitsluiten van de berekening. 

3. Alle overeenkomstig lid 2 gekozen 

opties mogen samen niet meer bedragen 

dan 25 % van de in lid 1 vermelde 

3. Alle overeenkomstig lid 2 gekozen 

opties mogen samen niet meer bedragen 

dan 25 % van de energiebesparingen voor 
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energiebesparingen. De lidstaten 

berekenen het effect van de gekozen opties 

voor de in lid 1, onder a) en b), vermelde 

perioden afzonderlijk en passen dit toe: 

de in lid 1, onder a), bedoelde periode, en 

niet meer dan 30 % voor de in lid 1, onder 

b) bedoelde periode. De lidstaten 

berekenen het effect van de gekozen opties 

voor de in lid 1, onder a) en b), vermelde 

perioden afzonderlijk en passen dit toe: 

(a) voor de berekening van de vereiste 

hoeveelheid energiebesparingen voor de in 

lid 1, onder a), vermelde periode kunnen de 

lidstaten gebruikmaken van lid 2, onder a), 

b), c) en d); 

(a) voor de berekening van de vereiste 

hoeveelheid energiebesparingen voor de in 

lid 1, onder a), vermelde periode kunnen de 

lidstaten gebruikmaken van lid 2, onder a), 

b), c) en d); 

(b) voor de berekening van de vereiste 

hoeveelheid energiebesparingen voor de in 

lid 1, onder b), vermelde periode kunnen 

de lidstaten gebruikmaken van lid 2, onder 

b), c), d) en e), mits individuele acties in 

de zin van punt d) een verifieerbaar en 

meetbaar effect blijven hebben na 31 

december 2020. 

(b) voor de berekening van de vereiste 

hoeveelheid energiebesparingen voor de in 

lid 1, onder b), vermelde periode kunnen 

de lidstaten alleen gebruikmaken van lid 2, 

onder b), c), d) en e). 

4. Energiebesparingen die na 31 

december 2020 zijn gerealiseerd, mogen 

niet worden meegenomen bij de 

berekening van de cumulatieve 

besparingen die vereist zijn voor de 

periode van 1 januari 2014 tot en met 31 

december 2020.  

4. Energiebesparingen die na 31 

december 2020 zijn gerealiseerd, mogen 

niet worden meegenomen bij de 

berekening van de cumulatieve 

besparingen die vereist zijn voor de 

periode van 1 januari 2014 tot en met 31 

december 2020.  

 4 bis. De lidstaten wier 

energiebesparingen de besparingen die 

vereist zijn voor de periode van 1 januari 

2014 tot en met 31 december 2020 

overschrijden, mogen de 

besparingsoverschotten meetellen voor de 

berekening van de besparingen die vereist 

zijn voor de periode tot en met 31 

december 2030. 

5. De lidstaten zien erop toe dat de 

besparingen die voortvloeien uit de in de 

artikelen 7 bis en 7 ter en artikel 20, lid 6, 

bedoelde beleidsmaatregelen worden 

berekend overeenkomstig bijlage V.  

5. De lidstaten zien erop toe dat de 

besparingen die voortvloeien uit de in de 

artikelen 7 bis en 7 ter en artikel 20, lid 6, 

bedoelde beleidsmaatregelen worden 

berekend overeenkomstig bijlage V.  

6. De lidstaten verwezenlijken de uit 

hoofde van lid 1 vereiste besparingen door 

een verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie als bedoeld in artikel 7 bis vast 

te stellen of door alternatieve 

6. De lidstaten verwezenlijken de uit 

hoofde van lid 1 vereiste besparingen door 

een verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie als bedoeld in artikel 7 bis vast 

te stellen of door alternatieve 
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beleidsmaatregelen, zoals bedoeld in 

artikel 7 ter, vast te stellen. De lidstaten 

mogen een verplichtingsregeling voor 

energie-efficiëntie combineren met 

alternatieve beleidsmaatregelen. 

beleidsmaatregelen, zoals bedoeld in 

artikel 7 ter, vast te stellen, in combinatie 

met maatregelen voor het tot een 

minimum beperken van alle mogelijke 

negatieve gevolgen van de directe of 

indirecte kosten van dergelijke regelingen 

voor het concurentievermogen van de 

Unie en met name van ondernemingen 

die aan internationale concurrentie 

blootgesteld zijn. De lidstaten mogen een 

verplichtingsregeling voor energie-

efficiëntie combineren met alternatieve 

beleidsmaatregelen. 

7. De lidstaten zien erop toe dat 

energiebesparingen niet dubbel worden 

geteld wanneer beleidsmaatregelen of 

afzonderlijke acties een overlappende 

werking hebben."; 

7. De lidstaten zien erop toe dat 

energiebesparingen niet dubbel worden 

geteld wanneer beleidsmaatregelen of 

afzonderlijke acties een overlappende 

werking hebben."; 

Or. en 

 

 


